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Gom maakt Deventer Ziekenhuis schoon  
Vanaf 1 september wordt het Deventer Ziekenhuis schoongemaakt door Gom ZorgSupport. Dit werd 

officieel bekrachtigd met de contractondertekening in Deventer. Het contract biedt ruimte voor een 

samenwerking van maximaal zeven jaar. 

 

Resultaatgericht werken 

Het Deventer Ziekenhuis besloot dit jaar om de schoonmaakdienstverlening opnieuw op de markt te 

brengen. Het Deventer Ziekenhuis heeft dit in samenwerking met Intrakoop, de inkoopcoöperatie van en 

voor de zorg, gedaan. Het inkooptraject is volgens de Best Value Procurement methode op de markt 

gebracht. Hierbij ging het Deventer Ziekenhuis in gesprek met de grootste en meest ervaren 

schoonmaakbedrijven van Nederland. “Het doel was onze positie als meest gastvrije ziekenhuis van 

Nederland vast te houden” aldus Frans Luttmer, Manager Facilitair Bedrijf van het Deventer Ziekenhuis. 

Daarnaast was de vraag aan de inschrijvers ervoor te zorgen dat het ziekenhuis van boven tot onder zou 

worden schoongemaakt, voor een vast budget per jaar. Deze doelstelling maakt dat Best Value 

Procurement de meest geschikte vorm van inkopen is aldus Sander Hummeling, Segmentmanager Facilitair 

van Intrakoop. 

 

De keus voor Gom werd ingegeven door de overeenkomstige visie op het verlenen van 

schoonmaakdienstverlening in combinatie met gastvrijheid. Het ziekenhuis en Gom maken afspraken over 

hoe de kwaliteit van het schoonmaakwerk bij alle gebruikers (medewerkers, bezoekers én patiënten) 

structureel wordt gemeten. Eventuele verbeterpunten zullen alsdan tot aanpassingen van het takenpakket 

leiden; hetgeen voor Gom ook tot een veel grotere flexibiliteit van werken leidt.  

 

Toegevoegde waarde 

 “Het Deventer Ziekenhuis wordt gezien als een van de mooiste en meest gastvrije ziekenhuizen van ons 

land. Wat is er dan niet mooier dat het schoonmaakcontract aan ons werd  gegund vanwege de 

toegevoegde waarde die wij bieden op het gebied van klantbeleving, innovatie en gastvrijheid”, vertelt 



 
 
 
Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport. “In de schoonmaakdienstverlening wordt de gastbeleving een 

steeds belangrijkere factor. Natuurlijk blijft goede schoonmaak altijd de basis maar wij helpen onze klanten 

om de beleving, die hun gasten en gebouwgebruikers bij hun verblijf hebben, verder te verhogen. Dat doen 

we onder meer door de inzet van nieuwe technieken zoals de QR-code. 
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Gom maakt bedrijfsruimten als kantoren, scholen, retaillocaties en luchthavens schoon. Gom richt zich met de hospitality-tak op omgevingen 

waar gastbeleving een extra grote rol speelt, als hotels, vakantieparken, musea en congrescentra. Ook neemt Gom de specialistische 

reiniging ter hand in de sectoren Food en Gezondheidszorg, de dieptereiniging van grootkeukens en sanitair, bouw- en inhuisoplevering, 

industriereiniging en glas- & gevelreiniging. Gom biedt zijn diensten aan door heel Nederland met 8.000 schoonmakers en 14 vestigingen en 

is sinds de oprichting van Facilicom Services Group in 1966 onderdeel van het bedrijf.  
 

Het Deventer Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis dat brede, medisch-specialistische basiszorg biedt voor de inwoners van Salland 

e.o.. Vanuit een opleidingsinspanning is het ziekenhuis trots lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het DZ 

behoort hiermee tot de top van de algemene ziekenhuizen. 

 


